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Forord 

Det følger af den kommunale styrelseslov, at alle kommunalbestyrelser inden udgan-
gen af valgperiodens første år skal udarbejde en servicestrategi. Servicestrategien skal 
blandt andet indeholde kommunalbestyrelsens overvejelser om, hvilke områder 
kommunalbestyrelsen forventer at udbyde. For de områder, hvor kommunalbestyrel-
sen forventer at udbyde opgavevaretagelsen, skal der desuden udarbejdes en udbuds-
politik. 
 
Kravet om en udbudspolitik som en del af servicestrategien betyder, at kommunalbe-
styrelsen er forpligtet til på forhånd at udforme de overordnede spilleregler, der skal 
gælde ved udbud. Hensigten er at give borgere, leverandører og medarbejdere et 
overblik over kommunalbestyrelsens holdninger til og beslutninger om, hvordan ud-
bud skal gribes an i kommunen. I udbudspolitikken skal de principielle spørgsmål 
om udbud derfor afklares. Det kan fx være spørgsmålet om, hvordan medarbejderne 
skal inddrages i udbudsprocessen.  
 
Kommunalbestyrelsen skal herudover som en del af servicestrategien angive, på hvil-
ke områder kommunen overvejer at anvende udbud. Dette kan give anledning til at 
udarbejde en egentlig plan for, hvad der skal i udbud i de kommende år. Planen kan 
også indeholde en liste over, hvad der skal undersøges nærmere for at afklare, om det 
er egnet til udbud.  
 
Formålet med denne pjece er at give inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde 
med udbud i den kommende valgperiode. Hvert afsnit afsluttes med en række 
spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en diskussion. Herunder også en afkla-
ring af, hvilke opgaver det kunne være relevant at udbyde.  
 
Til inspiration for arbejdet med udbud har Udliciteringsrådet fået lavet en oversigt, 
som viser, i hvilken grad forskellige kommunale opgaver i dag bringes i udbud. Kort-
lægningen kan findes på www.udliciteringsraad.dk og kan bruges til at få et overblik 
over, hvad andre kommuner har udbudt. Yderligere inspiration kan findes på ud-
budsportalen: www.udbudsportalen.dk, der drives i et samarbejde mellem Kommu-
nernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Endelig har Konkur-
rencestyrelsen udarbejdet en vejledning til udbudsdirektiverne. Vejledningen er til-
gængelig på www.ks.dk  
 

 

Udliciteringsrådet 
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Hvorfor udbud? 

Kommunalreformen betyder, at kommunerne fremover skal løse en række nye opga-
ver. Det gælder fx opgaver på social- og sundhedsområdet, som tidligere blev vareta-
get af amterne.  
 
Reformen betyder samtidig, at der i de mange nye kommuner skal findes nye løsnin-
ger på eksisterende opgaver. Ved kommunesammenlægninger skal der tages stilling 
til, hvordan de opgaver, som tidligere blev løst i flere kommuner, skal varetages i de 
nye, sammenlagte kommuner, og hvordan dette gøres bedst. I den forbindelse er det 
relevant at overveje udbud og udlicitering. 
 
Der er flere fordele ved udbud og udlicitering.  
 
Udbud kan styrke kvalitet og service til borgerne, fordi leverandørerne er underlagt 
et pres for løbende at forbedre sig, når der er konkurrence om opgaverne. Samtidig 
kan udbud skabe større mangfoldighed i de tilbud, som kommunen kan tilbyde sine 
borgere. 
 
En række undersøgelser viser, at udbud også kan lede til større effektivitet. Det 
Økonomiske Råd har fx i 2004 skønnet, at der på landsplan kan spares omkring 2,2 
mia. kr. årligt, hvis blot de kommuner, der udliciterer mindre end det kommunale 
landsgennemsnit, øger udliciteringen til det gennemsnitlige niveau. 
 
Mange kommuner har herudover erfaret, at selve udbudsprocessen synliggør, hvad 
kommunen får for pengene. Udbuddet bliver dermed en lejlighed til at vurdere ser-
viceniveauet og kravene til, hvordan opgaven skal løses. På den måde opnås en stør-
re overensstemmelse mellem det politisk ønskede serviceniveau og den faktiske ud-
førte service. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – overordnede målsætninger og kommunalreform? 

 

• Hvad er kommunens overordnede mål med udbud? 
• Hvis kommunen skal sammenlægges med andre kommuner, har kommunen så overblik over hvilke 

udbud, der eksisterer i de forskellige kommuner, herunder hvad der skal ske med de kontrakter, 
som udløber før den 1. januar 2007? 

• Er der taget initiativer til at gennemføre fælles udbud med virkning fra den 1. januar 2007? 
• Har kommunen overblik over hvilke af de opgaver, kommunen overtager fra amtet, der i dag er 

udliciteret, og om disse opgaver med fordel kan udbydes sammen med kommunens øvrige opga-
ver? 

• Hvilken struktur skal der være for udbud i den nye kommune?  
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Hvad er status for udbud og udlicitering i kommunerne? 

Udbud og udlicitering i kommunerne har løbende været til debat. Til trods for den 
megen medieomtale har andelen af opgaver, som udbydes, stort set ikke ændret sig. 
Udviklingen synes således at være gået i stå i de sidste 10 år. 
 
Kommunerne udliciterer årligt for mere end 20 mia. kr., hvilket i 2004 gav en gen-
nemsnitlig udliciteringsindikator på 12,0 pct. Bag dette gennemsnit gemmer sig en 
stor variation fra kommune til kommune. Nogle kommuner udliciterer meget, mens 
andre vælger at varetage de fleste opgaver selv. Kommunerne med den laveste udlici-
teringsindikator ligger på 6-8 pct., mens kommunerne med den højeste udliciterings-
indikator ligger på 17-33 pct. 
 
 

 
Udlicitering i kommunerne – bedst og dårligst 
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Udliciteringsindikatoren varierer ikke alene fra kommune til kommune – den varierer 
også fra opgaveområde til opgaveområde. Der udliciteres mest på de tekniske områ-
der som fx byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, mens der udliciteres mindst 
på velfærdsområderne såsom undervisning og kultur samt social- og sundhedsvæsen. 
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Den kommunale udliciteringsindikator fordelt på kommunale hovedkonti 

 

 Opgavetype 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

 Byudvikling, bolig og miljø 46,4 47,3 47,5 49,4 51,4 34,4 35,4 35,7 34,0  

 Forsyningsvirksomhed 14,7 15,1 14,6 15,2 15,6 36,0 37,0 37,0 39,6  

 Trafik og infrastruktur 35,8 33,5 32,8 32,9 33,0 27,5 26,2 25,8 28,9  

 Undervisning og kultur 6,0 6,0 6,0 6,2 6,3 6,2 6,0 5,8 6,0  

 Social- og sundhedsvæsen 3,8 4,0 4,1 4,3 4,7 5,0 5,1 5,2 5,5  

 Administration mv. 17,8 17,8 17,7 18,3 18,9 19,3 19,7 19,0 19,1  
   

 
 
Særligt set i lyset af, at der i de sidste 10 år har været et stigende fokus på de service- 
og effektivitetsforbedringer, som udlicitering kan medføre, kan det undre, at udlicite-
ringen har været stagnerende. 
 
Udliciteringsrådet har fået foretaget en undersøgelse af drivkræfter og barrierer for 
udlicitering i kommunerne. Undersøgelsen viser, at det er mange forskellige forhold, 
der afgør, om en opgave udbydes eller ej. I nogle tilfælde bæres en udlicitering fx 
igennem af ildsjæle i forvaltningen. I andre tilfælde opstår udliciteringen som en løs-
ning i budgetforhandlingerne. Undersøgelsen – og de mange forskellige forhold der 
spiller ind – tyder samlet set på, at der ikke arbejdes tilstrækkeligt systematisk med 
udbud i dag. 
 
Hvis udbud skal anvendes i større omfang, kræver det politisk vilje til at sætte udbud 
og udlicitering på dagsordenen og få igangsat et systematisk arbejde med, hvad der 
kan og skal udbydes, samt hvordan og hvornår det skal udbydes. 
 
Undersøgelsen viser også, at der er en række barrierer, som kan hindre brugen af ud-
bud. Det kan for eksempel dreje sig om modstand fra de medarbejdere, som kan bli-
ve berørt af udbud, eller en frygt for at blive afhængig af en enkelt privat leverandør. 
Herudover kan der være en mental barriere i form af tradition og vaner. Det er vig-
tigt at forholde sig aktivt til sådanne barrierer, hvis udbud skal kunne anvendes som 
et redskab til at sikre større effektivitet og bedre service. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – hvordan fremmes anvendelsen af udbud? 

 

• Hvordan har udliciteringsindikatoren udviklet sig i kommunen over de senere år? Er kommunen 
placeret højere eller lavere end gennemsnittet? 

• Hvor skal udliciteringsindikatoren befinde sig om fx 5 år? 
• På hvilke områder kan kommunens brug af udbud med fordel øges? 
• Hvordan har kommunen organiseret sit udbudsarbejde? 
• Er der barrierer for udbud, som der skal tages stilling til politisk? 
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Hvilke opgaver bør udbydes? 

Udliciteringsrådet har gennemført en kortlægning af udbudshyppigheden på de 
kommunale områder. Kortlægningen viser, hvilke opgaver kommunerne ofte udby-
der, hvilke opgaver kommunerne i nogle tilfælde udbyder, og hvilke opgaver som 
sjældent udbydes. 
 
Ud fra kortlægningen er det muligt at danne sig et billede af, hvad andre kommuner 
har valgt at sende i udbud. Det giver en idé om hvilke opgaver, der som hovedregel 
vil kunne udbydes, og hvor der er et marked. Kortlægningen vil samtidig kunne in-
spirere til udbud af opgaver, som kommunerne kun i nogle tilfælde tidligere har ud-
budt.    
 
Kortlægningen viser, at de kommunale opgaver grundlæggende kan opdeles i tre 
grupper. 
 
De klassiske. I den første gruppe er de opgaver, som udbydes af mange kommuner, 
og hvor der eksisterer et veletableret marked. Opgaverne findes fortrinsvist på de 
tekniske områder og kan fx være drift og vedligeholdelse af bygninger, veje mv., re-
novation og miljøtilsyn.   
 
De oplagte. Opgaverne i den anden gruppe er kendetegnet ved, at de i nogen grad ud-
bydes af kommunerne, og at der ligeledes findes et privat marked. Det gælder for en 
række administrationsopgaver som fx vagter og rådhusbetjente, bogholderi og regn-
skab samt lønadministration. 
 
De oversete. I den tredje gruppe er de opgaver, som kommunerne kun i ringe grad ud-
byder, selvom de potentielt kunne varetages af andre leverandører. Det drejer sig 
primært om velfærdsopgaver på bl.a. børn og unge områderne (fx daginstitutioner) 
og i ældreplejen samt om aktivering af ledige.  
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De klassiske 

Det er opgaverne på de tekniske områder, som udbydes mest hyppigt af kommuner-
ne, dvs. opgaverne på områderne indenfor byudvikling, bolig- og miljøforanstaltnin-
ger, forsyningsvirksomheder mv. samt trafik og infrastruktur.   
 
Sådanne opgaver kan betegnes som klassiske, fordi kommuner gennem en del år har 
valgt at sende dem i udbud. 
 
 

 
Klassiske udbud – opgaver som kommuner ofte har udbudt  

 

• Opgaver indenfor bygningsvedligeholdelse, byfornyelse og boligforbedring samt facaderenovering 
• Drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder 
• Brand- og redningsberedskabet 
• Drift af spildevandsanlæg, kloakanlæg mv. 
• Renovation, indsamling af affald, affaldsplanlægning og -vejledning mv. 
• Vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af broer og tunneler mv. 
• Drift af bybusser, kørsel af ældre, handicapkørsel mv. 
 

 
 
Selvom det i dag er normalt at udbyde opgaverne, har det ikke nødvendigvis altid væ-
ret sådan. Et godt eksempel er busdriften. I dag er det normen, at busser drives af 
private virksomheder på markedsvilkår. Da de første udliciteringer fandt sted, var der 
imidlertid stor diskussion om udbuddene.  
 
Der er formodentligt flere årsager til, at kommunerne primært udbyder opgaver på 
de tekniske områder. En vigtig årsag er, at markedet for løsning af tekniske opgaver 
som fx bygningsvedligeholdelse og drift af grønne områder er særdeles veludbygget. 
Herudover er det naturligvis afgørende, at mange kommuner tidligere har opnået po-
sitive erfaringer med udbud af opgaver på de tekniske områder. Det har andre kom-
muner lært af. 
 
 

 
Udbud af bygningsvedligeholdelse – Dragør og Høje-Taastrup Kommuner 

 
Dragør og Høje-Taastrup kommuner har opnået positive effekter ved at sende bygningsvedligeholdelsen i 
udbud. Dragør Kommune skønner, at der er sparet 5-20 pct. pr. opgave, om end besparelserne ikke er     
dokumenterede. Kommunen skønner samtidig, at der er sparet et årsværk i den tekniske forvaltning.       
Høje-Taastrup kommune skønner ligeledes, at udbuddet af bygningsvedligeholdelse har medført mindre 
besparelser. Reaktionstiden er samtidig blevet hurtigere, når der opstår akutte opgaver. 
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Udbud af vedligeholdelsen af grønne områder – Vallensbæk Kommune 

 
Vallensbæk Kommune valgte i 2000 at udbyde det grønne område i kommunen. Området blev i forvejen 
varetaget af en privat leverandør. Udbuddet resulterede i, at kommunen fik udført opgaverne i en bedre 
kvalitet og til en billigere pris. Brugerne oplever desuden en øget fleksibilitet efter udbuddet. 
 

 
 
Selvom udbud og udlicitering er relativt almindeligt på de tekniske områder, er det 
dog langtfra alle kommuner, som inddrager private virksomheder i opgavevaretagel-
sen.  
 
Der er også fortsat mange opgaver af teknisk karakter, som ikke udbydes i stort om-
fang af kommunerne i dag. Mens vedligeholdelsen af de kommunale veje ofte udby-
des, er det fx kun i få tilfælde, at kommunerne har udbudt driften af de kommunale 
idrætsfaciliteter eller havne. Det samme gælder det kommunale brandtilsyn og den 
brandtekniske byggesagsbehandling, selvom kommunerne ofte udbyder det akutte 
brand- og redningsberedskab. Der er med andre ord stadig et stort potentiale for en 
bedre og billigere løsning af kommunernes tekniske opgaver. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – udbud på tekniske områder 

 

• Hvilke opgaver af teknisk karakter er hidtil blevet udbudt i kommunen? 
• Er der tekniske opgaver, som ikke udbydes på trods af, at der findes et marked? 
• Kan der overføres positive erfaringer fra udbud på de tekniske områder til andre områder? 
• Er der foretaget en systematisk vurdering af udbudsegnetheden af alle opgaver på de tekniske   

områder? 
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De oplagte 

Det er i dag almindeligt, at kommunerne udbyder en række service- og administrati-
onsopgaver til private virksomheder. Det gælder fx drift af kantine, IT-service og fo-
tokopiering mv.  
 
Der eksisterer et veludbygget marked for sådanne serviceopgaver. En række admini-
strations- og serviceopgaver kan derfor betegnes som oplagte udbudsområder, fordi 
der findes gode muligheder for at lade private stå for varetagelsen. 
 
 

 
Oplagte udbud – administrationsopgaver som kommuner typisk udbyder 

 

• Rengøring  
• IT-drift 
• Kantinedrift 
• Trykkeriopgaver 
• Revision 
 

 
 
I private virksomheder har der i de senere år været en tendens til at lade andre vare-
tage servicefunktionerne i virksomheden. Det har den fordel, at serviceopgaverne 
varetages af leverandører, som er specialiseret i at løse opgaverne, og som derfor er 
bedre til at løse opgaverne. Samtidig kan det sikre, at opgaverne løses billigere, end 
virksomhederne selv er i stand til. 
 
De private virksomheders udbud af serviceopgaver skal ses i sammenhæng med, at 
mange virksomheder ønsker at koncentrere sig fuldt ud om deres kerneopgaver.  
 
 

 
Udbud af posthåndtering – Gentofte Kommune 

 
I Gentofte Kommune er posthåndteringen på rådhuset og mellem rådhuset og kommunens institutioner 
udbudt til Post Danmark. Det har medført en årlig besparelse på ca. 30 pct. Samtidig har kommunen opnået 
et bedre serviceniveau. Posten bringes nu tidligere ud, og kommunens udgående post kan afleveres senere. 
Den bedre service har haft en positiv effekt på den generelle sagsbehandlingstid. De direkte berørte medar-
bejdere har samtidig været glade for løsningen, fordi den har frigjort deres tid til andre opgaver. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

12 Hvorfor ikke udbyde? – inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde med udbud · Februar 2006 
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De oplagte udbudsområder er langt fra i alle tilfælde udbudt af kommunerne. Det er 
fx fortsat en sjældenhed, at administrationen af løn og personaleforhold varetages af 
private efter udbud. Et andet eksempel er rådhusets vagter og betjente, som kun i 
nogle tilfælde er udbudt. Og selvom nogle kommuner har opnået gode erfaringer 
med udbud af posthåndtering, telefonomstilling og reception, er det fortsat kun en 
meget lille del af kommunerne, som udbyder disse opgaver.  
 
Som følge af kommunalreformen får kommunerne mulighed for at overtage en ræk-
ke amtslige institutioner på det sociale område. Det er valgfrit for kommunerne, om 
de vil overtage de amtslige institutioner, men såfremt de gør det, overtager kommu-
nerne også ansvaret for de administrative støttefunktioner, der følger med institutio-
nerne. Det er Udliciteringsrådets opfattelse, at kommunerne med fordel kan udlicite-
re disse administrative støttefunktioner, i stedet for at bruge tid og ressourcer på at 
opbygge kompetencerne. Ved samme lejlighed kan kommunerne passende overveje, 
om der i den eksisterende opgaveportefølje er administrative støttefunktioner, som 
med fordel kan udliciteres. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – udbud på service- og administrationsområder 

 

• Hvilke opgaver betragtes som kommunens administrative støttefunktioner? 
• Hvilke service- og administrationsopgaver er hidtil blevet udbudt i kommunen? 
• Er der administrations- eller serviceopgaver, som ikke udbydes på trods af, at der findes et marked? 
• Er der foretaget en systematisk vurdering af udbudsegnetheden af alle kommunens                           

administrations- og serviceopgaver? 
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De oversete 

Opgaverne på velfærdsområderne udbydes i langt mindre omfang end fx de teknisk 
betonede opgaver.  
 
Der er ikke i alle tilfælde et veludbygget marked for velfærdsydelser. På en række om-
råder er der imidlertid et marked under udvikling i disse år. Fx er der på ældreområ-
det i de seneste år som følge af regeringens frit-valgs-politik kommet mange private 
leverandører, som kan yde hjemmehjælp til kommunernes ældre. 
 
 

 
Oversete udbud – velfærdsopgaver som få eller ingen kommuner udbyder 

 

• Drift af daginstitutioner på børnepasningsområdet 
• Praktisk og personlig hjælp til brugere af ældreplejen  
• Drift af plejehjem og ældrecentre 
• Genoptræning af ældre og handicappede 
• Drift af skolefritidsordninger, skolebiblioteker og skoletandpleje 
• Beskæftigelsesopgaver fx aktivering 
 

 
 
I Sverige er der gennem 1990’erne opstået en stærk tradition for at inddrage private i 
løsningen af kommunale velfærdsopgaver. Her har konkurrenceudsættelsen haft en 
række positive effekter. Fx har der i Sverige på ældreområdet kunnet konstateres hø-
jere produktivitet og effektivitet som følge af inddragelsen af private. Samtidig er 
brugertilfredsheden på området enten forøget eller konstant.  
 
Regeringen har sikret, at rammerne er på plads for udbud på ældre- og børnepas-
ningsområderne i kommunerne. Regeringen har fra 2003 udvidet de ældres mulighe-
der for frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Ældreplejens brugere kan nu frit væl-
ge mellem en offentlig og én eller flere private leverandører af praktisk hjælp eller 
personlig pleje.  
 
Kommunen kan på ældreområdet vælge at indgå aftaler med private leverandører ef-
ter enten godkendelsesmodellen eller udbudsmodellen. Det er imidlertid kun 8 pct. 
af kommunerne, som indtil nu har anvendt udbudsmodellen ved en eller flere ydelser 
på ældreområdet. Da de tidligere lovgivningsmæssige barrierer for anvendelse af ud-
budsmodellen nu er fjernet, anbefaler Udliciteringsrådet, at kommunerne i langt hø-
jere grad anvender udbudsmodellen. Udbudsmodellen gør det nemlig muligt at kon-
kurrere på både pris og kvalitet, mens prisen for en ydelse ligger fast i godkendelses-
modellen.  
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Udbud af praktisk og personlig hjælp – Hørsholm Kommune 

 
Hørsholm Kommune er en af de kommuner, som har valgt at udbyde et plejecenter for ældre på markedet. 
Kommunen vurderer blandt andet, at udbuddet medførte en forbedret budgetsikkerhed, og at det i højere 
grad blev synligt for lokalpolitikerne, hvad ydelserne reelt koster. Udbuddet vurderes samtidig at have haft 
en positiv effekt på kommunens øvrige plejecentre, der bl.a. har ladet sig inspirere til i højere grad at arbejde 
med kvalitetsudvikling og procesbeskrivelser for på den måde at kunne dokumentere, at kommunal drift af 
plejecentre også kan være effektiv. 
 

 
 
På børnepasningsområdet er rammerne for inddragelsen af private leverandører også 
blevet udvidet. Private pasningsinstitutioner har fra den 1. oktober 2005 haft mulig-
hed for at trække et eventuelt overskud ud af driften. 
 
De formelle rammer er derfor på plads for i højere grad også at gøre brug af udbud 
på velfærdsområderne. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – udbud på velfærdsområderne 

 

• Har kommunen tidligere udbudt opgaver på velfærdsområderne? 
• Er det vurderingen, at der findes leverandører, som vil kunne inddrages i løsningen af opgaver på 

velfærdsområderne? 
• Er der foretaget en systematisk vurdering af udbudsegnetheden af alle kommunens velfærds-

opgaver? 
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Godt i gang med udbudspolitikken 

For at komme godt i gang med udbud er det nødvendigt at have en god udbudspoli-
tik, hvor der tages stilling til en række principielle spørgsmål. Det er samtidig vigtigt, 
at der tages konkret stilling til, hvilke opgaver der skal udbydes. 
 
Der er råd og vejledning at hente flere steder om, hvordan kommunerne får formule-
ret en god udbudspolitik. I henhold til bestemmelserne vedrørende servicestrategier, 
skal udbudspolitikken indeholde en beskrivelse af kommunens principper for neden-
stående elementer: 
 
 

 
Udbudspolitikken – minimumskrav: 

 

• Beslutningsproceduren i forbindelse med udbud 
• Principper for valg af leverandør, kravspecifikationer og betingelser ved udbud 
• Inddragelse af personalet 
• Kontroludbud, herunder omkostningskalkulationer 
• Kvalitetsopfølgning 
• Anvendelse af sociale klausuler 
 

 
 
Det er op til kommunalbestyrelsen at fastlægge, hvor detaljeret udbudspolitikken skal 
udformes.  
 
Udliciteringsrådet anbefaler dog, at udbudspolitikken udover ovenstående suppleres 
med nogle yderligere overvejelser, der kan være med til at sikre succesfulde udbud og 
udliciteringer. 
 
Opgaveområdernes udbudsegnethed  
Udbudspolitikken bør indeholde en vurdering af de enkelte kommunale opgavers 
udbudsegnethed. Ved at vurdere de enkelte opgavers udbudsegnethed vil kommu-
nalbestyrelsen få et samlet billede over, hvilke opgaver der kan udbydes, og hvilke 
der ikke egner sig til udbud. Det vil derefter være op til kommunalbestyrelsen at be-
stemme, hvilke opgaver der rent faktisk skal udbydes. En vurdering af opgavernes 
udbudsegnethed vil give kommunen mulighed for i særlig grad at koncentrere ud-
budsarbejdet om de opgaver, der vurderes at være udbudsegnede.  
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 Hvorfor ikke udbyde? – inspiration til kommunalbestyrelsens arbejde med udbud · Februar 2006 19 

Kommunens særlige udfordringer 
Kommuner står over for forskellige udfordringer i forbindelse med udbud og udlici-
teringer. Det bør derfor overvejes, hvilke udfordringer der er særlige for kommunen. 
Er det fx første gang, at kommunen skal prøve at udlicitere et bestemt område, og 
findes der overhovedet et marked for det bestemte udbud? Hvis kommunen står 
over for sådanne særlige udfordringer, bør der tages særskilt stilling til dem. 
 
Den nødvendige organisation 
En central barriere for udbud og udlicitering er, at mange oplever det som både res-
sourcekrævende og kompliceret at udarbejde et udbudsmateriale. Det bør derfor 
overvejes, hvordan det konkrete udbudsarbejde kan understøttes i forvaltningen. Det 
kan fx ske ved at samle udbudskompetencerne ét sted. 
 
Kommunerne vil blive større efter kommunalreformen. Dermed bliver det også mu-
ligt i højere grad at samle de kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre 
udbud. Kommunalreformen bør derfor også være en anledning til at overveje, om 
den hidtidige organisering på udbudsområdet skal ændres, og området styrkes. 
 
Fælles udbud 
Effektiviseringspotentialet ved udbud bliver større, des større det gennemførte ud-
bud er. Derfor er det generelt set vigtigt – og i lyset af kommunalreformen bliver det 
endnu vigtigere – at udbudspolitikken tager stilling til, hvordan muligheden for at 
gennemføre fælles udbud koordineres. Mange udbud kan udformes som fælles ud-
bud på tværs af forskellige områder i kommunen.  
 
Planlæg udbudsarbejdet 
Arbejdet med servicestrategien og en vurdering af de forskellige kommunale opga-
vers udbudsegnethed bør benyttes som et afsæt for at beslutte, hvilke områder der 
skal ses nærmere på i den kommende periode. I nogle tilfælde kan det besluttes, at 
der skal gennemføres udbud. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at lave analyser 
af potentialet i et udbud og måske også at undersøge nærmere, hvordan udbuddet 
skal ”skæres til”. Hvis der udformes en plan for det videre arbejde med de konkrete 
udbud, forøges mulighederne for, at udbudene rent faktisk bliver gennemført. 
 
 

 
Spørgsmål til overvejelse – udbudspolitikken 

 

• Hvad ønsker kommunen at opnå med udbudspolitikken?  
• Er der særlige forhold i kommunen – fx områder med gode erfaringer, som kan anvendes på andre 

områder? 
• Hvilke områder vil umiddelbart kunne udbydes og hvilke skal analyseres nærmere? 
• Hvornår skal opgaverne udbydes? 
• Hvordan skal udbudsarbejdet organiseres? 
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Andre former for konkurrenceudsættelse 

Et traditionelt udbud giver ikke altid den bedste og billigste løsning af opgaven. Nog-
le gange løses opgaven så effektivt af kommunen, at de private ikke kan tilbyde en 
bedre og billigere løsning. Andre gange er det andre former for konkurrenceudsæt-
telse, der er den mest hensigtsmæssige. Ved siden af udbud og udlicitering, findes der 
nemlig en række andre måder, hvorpå kommunen kan konkurrenceudsætte sine op-
gaver og dermed opnå den bedste og billigste opgavevaretagelse. 
 
Fælles offentlig-private selskaber (L384) 
Især inden for områderne ”miljø” og ”vaskeri har flere kommuner oprettet fælles sel-
skaber med private virksomheder. Det har kendetegnet de fælles selskaber, at de især 
er blevet oprettet på opgaveområder, hvor der har været en begrænset konkurrence. 
Oprettelsen af de fælles offentlig-private selskaber har dermed kunnet medvirke til at 
opbygge et marked, hvilket på længere sigt vil medføre en mere effektiv opgavevare-
tagelse. Samtidig har de fælles selskaber betydet, at de private kompetencer på områ-
det er blevet en integreret del af den kommunale opgaveløsning. 
 
Afknopning 
Betegnelsen ”afknopning” anvendes om processen, når nye private virksomheder 
dannes med udgangspunkt i kommunens ansatte og opgaver. Afknopning i en kom-
mune betyder, at driften af en offentligt finansieret serviceopgave overgår fra kom-
munen til en privat virksomhed, som er etableret med tidligere kommunalt ansatte 
som en central del af firmaet. 
 
For kommunen kan en afknopning have den fordel, at opgaverne med at videreud-
vikle og rationalisere opgaveløsningen ikke længere er kommunens eget ansvar – det 
ansvar skal varetages af den afknoppede virksomheds ledelse. Kommunen er nu ale-
ne ”bestiller”, og kommunen får dermed mulighed for at koncentrere sig om sine 
egne kerneopgaver. Afknopningen kan samtidig være et første skridt til en sund kon-
kurrence på de opgaveområder, hvor der ikke i dag er konkurrence. 
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Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) 
Offentlige-Private Partnerskaber er et instrument til at løse en offentlig opgave i et 
samarbejde mellem det offentlige og private aktører. OPP kan ses som en form for 
udlicitering, der bl.a. er kendetegnet ved, at finansiering, design, etablering og drift 
sammentænkes i udbuddet af projektet.  Netop denne sammentænkning er en væ-
sentlig fordel ved OPP, fordi det sikrer, at der bliver foretaget en helhedsvurdering 
af, hvordan opgaven løses mest hensigtsmæssigt – der bliver ikke sparet på opførel-
sesomkostningerne, hvis det betyder at vedligeholdelsesudgifterne stiger tilsvarende. 
 
OPP er især relevant ved større og længerevarende anlægsopgaver, hvor også driften 
indgår. Som tommelfingerregel siges det, at et projekt skal have et omfang på 100 
mio. kr. eller derover for at være OPP-relevant. 
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Yderligere information? 

Udbud og udlicitering generelt: 
 
”Drivkræfter og barrierer for udlicitering i kommunerne”, juni 2005, Udliciterings-
rådet 
”Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser – Udliciteringsrådets anbefalinger”, sep-
tember 2004, Udliciteringsrådet 
”Udlicitering i krydsild”, November 2005, Udliciteringsrådet 
”Nye tanker om offentligt-privat samarbejde. Erfaringer fra en tænketank”, sep-
tember 2005, Kommunernes revision. 
 
 
Vejledning: 
 
”Vejledning om udbudspolitikker”, Kp. 4 i ”Effektiv opgavevaretagelse i staten”, ok-
tober 2003, Finansministeriet 
Generel vejledning om udbud og udlicitering kan findes på www.udbudsportalen.dk 
Vejledning til udbudsdirektiverne kan findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: 
www.ks.dk  
 
 
Regler: 
 
Bekendtgørelse nr. 881 af 24. nov. 2002 om Servicestrategi og opfølgnings-
redegørelse 
Vejledning nr. 111 af 24. nov. 2002 om Servicestrategi og opfølgningsredegørelse 
 
 
Erfaringer: 
 
”Evaluering af indholdet af de kommunale servicestrategier”, december 2003, Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet 
www.udbudsportalen.dk 


